
Tilastoaineisto ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen 

tueksi 
 

Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen aineistossa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen 

toiminnan laajuutta, laatua, vetovoimaa ja vaikuttavuutta koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

osalta 9 indikaattorilla sekä ammattikorkeakouluittain että koulutus- ja ohjauksen aloittain.  

Laskelmien taustat 
Laskennat perustuvat osin Tilastokeskuksen koulutusnimiketasolle ja osin OKM:n ohjauksen alatasolle. 

Laskentojen perustaso ja yksikkö on näin koulutusnimikkeen ja ammattikorkeakoulun (esim. 

Musiikkipedagogi, Centria) tai ohjauksen alan ja ammattikorkeakoulun yhdistelmä (esim. Kasvatusalat, 

Centria).   

Kullekin perusyksikölle on laskettu yhdeksän indikaattoria. Indikaattorit mittaavat ammattikorkeakoulun 

alojen suhteellista kokoa (tutkintojen osuuksia ja määriä, henkilöstön määrä) sekä toiminnan laatua ja 

tuloksellisuutta (vetovoima, valmistuneiden työllistyminen, opiskelijapalaute).  

Indikaattoreista tutkintojen määrät ja osuudet, vetovoima, työllistyminen ja AVOP työelämäpalaute on 

laskettu koulutusnimike-tasolla. Julkaisut ja henkilöstömäärät on puolestaan laskettu ohjauksen alan 

tasolla, eli niiden tapauksessa jokainen kyseisen amk:n kyseisen ohjauksen alan koulutusnimike saa saman 

arvon. 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta ei taulukoissa esitetä seuraavia indikaattoreita: 

työllistyminen, opiskelijapalaute, julkaisut sekä henkilötyövuodet. 

Käytetyt indikaattorit 

Tutkinnot 

Tilastot vuosilta 2015-2017. 

Ammattikorkeakoulun ko. koulutusnimikkeen tutkintojen kolmen vuoden keskiarvo vuosilta 2015-2017. 

Osuus alan tutkinnoista 

Tilastot vuosilta 2015-2017. 

Ammattikorkeakoulun osuus 2015-2017 tutkinnoista ko. koulutusnimikkeessä. 

Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen osuus 

Tilastot vuosilta 2015-2017. 

Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen osuus ammattikorkeakoulun ko. koulutusnimikkeen tutkinnoista. 

Vetovoima 

Tilasto vuodelta 2017. 

Koulutusnimikkeen ensisijaisten hakijoiden suhde paikan vastaanottaneisiin vuonna 2017 alkavien 

koulutusten yhteishauissa. 



Työllistyminen 

Tilastot vuosilta 2014-2016.  

Koulutusnimikkeen työllisten osuus vuoden kuluttua kaikista valmistuneista. (Huom. kaikissa valmistuneissa 

on mukana myös maasta muuttaneet ja jatko-opintoihin siirtyneet, jotka näkyvät indikaattorissa ei 

työllistyneinä.) 

Opiskelijapalaute työelämävalmiuksista 

Tilasto vuodelta 2017. 

Opiskelijapalaute koostuu vuoden 2017 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautteen 

(AVOP) kysymysryhmistä 9-11, jotka ovat työelämäyhteydet, työelämäneuvonta ja harjoittelu.  

Opiskelijapalautteen tuloksista on laskettu koulutusnimiketasolla valtakunnallinen keskiarvo, johon 

suhteutetaan kyseessä olevan ammattikorkeakoulun koulutusnimikkeen opiskelijapalautteen tuloksia. 

Valtakunnallista keskiarvoa vastaava palaute saa näin arvon 1,0, ja keskiarvoa paremmat tulokset saavat 

tätä suurempia arvoja ja heikommat tulokset matalampia arvoja. 

Julkaisut 

Julkaisut vuosilta 2016-2017. 

Ammattikorkeakoulun julkaisut (A-E) vuosilta 2016-2017 ohjauksen aloittain. 

Opetuksen henkilötyövuodet 

Tilastot vuodelta 2017. 

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön henkilötyövuodet 2017 ohjauksen aloittain. 

Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan henkilötyövuodet 

Tilastot vuodelta 2017. 

Ammattikorkeakoulun TKI-henkilöstön henkilötyövuodet 2017 ohjauksen aloittain. 


